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ש "בחדר ישיבות ע, (0202 יוני 3) ף "תש סיוון' יא רביעיהתקיימה ביום ( הצעות פטורות ) ועדת רכש ובלאי ישיבת  מ
 . רמלה 1ויצמן , ל"ש זינגר ז"בבניין העירייה ע, ל"אפריאט ז

 
 משתתפים:                                                                            נוכחים: 

אירועים' מנהל מח -אורן רוזנברגגזברית העירייה                                                -רוזה עללאל   
                                              ש"משנה ליועמ -ד סופי ויטלם"עו
כלכלן אגף ההנדסה -ח עוז בן שלוש "רו  

  משק ונכסים ' מנהלת מח. ס  - אבי דיל 
מזכירות העירייה   -ד שלי ביטון "עו  

 
                                            

  :הנדון

 שירותי מהנדס בטיחות וקונסטרוקטור לרישוי אירועים - 02/2/515' הצעה מס .5
 ספקים 3 - ל פנהאגף ספורט ואירועים , .עבור שירותי מהנדס בטיחות וקונסטרוקטור לרישוי אירועים  קבלת הצעות מחירלשם 

 , אופק הנדסה ובטיחות, שמר בטיחות והנדסה, מ"ס הנדסה ובטיחות בע.סי.בי: כדלקמן
 

 .מ"ס הנדסה ובטיחות בע.סי.בי, אופק הנדסה ובטיחות: הספקים אשר נענו להצעה

 :השוואות מחיר להלן טבלת  

 מ"ס הנדסה ובטיחות בע.סי.בי אופק הנדסה ובטיחות  

לא ' מחיר ליח צפי שנתי  שם השירות 

 מ"כולל מע

כ "מחיר סה

לא כולל 

 מ"מע

לא ' מחיר ליח

 מ"כולל מע

כ לא "מחיר סה

 מ"כולל מע

 10922 0322 10222 0222 3 הכנת תכנית בטיחות ודוחות –רישוי ראשוני 

 12022 1322 08222 3022 8 התאמת תכנית בטיחות ודוחות 

איש  0222נוכחות יועץ בטיחות לאירועים מעל 

 (אחר ,אירוע שיא קיץ ,פסטיבל ,עצמאות)

0 1022 3222 1502 3022 

+ עבור אישור בטיחות " חבילה"מחיר 

ימים  3נוכחות יועץ בטיחות  ל+ קונסטרוקציה 

 המועד סוכותחול , בפסטיבל רמלה עיר עולם

1 5022 5022 12822 12822 

 12222 1222 10222 1022 12 אישור קונסטרוקטור לאירוע

 12222 1222 10222 1022 12 אישור יועץ בטיחות לאירוע

+ עבור אישור יועץ בטיחות " חבילה"מחיר 

 קונסטרוקטור לאירוע

12 0022 00222 1522 15222 

 אישור יועץ בטיחות מתגלגל 

 (אחר ,פסטיבל ,קיץאירועי )

0 0222 0222 1822 3022 

 78,200 23,650 //5/101 ///200  כ"סה

 .מ"המחירים לא כוללים מע** 

 

 

 



  ד "סב

 

      

 51-02/2/21  'מס רכש ובלאי  ועדתפרוטוקול                                                                                                                    
                                                                                                                                    ועדת התקשרויות- פטור ממכרז

  

2 

אירועים משיב כי שירת זה כרוך ' מנהל מח? לא ניתן לפצל את ההזמנה בהתאם למחיר הזול ביותר לפריט מדוע   -לשאלת הועדה 
 .  הכולל  בין היתר רישוי ראשוני והכנת התכנית ולפיכך לא ניתן לפצל את השירות, בשלבים 

₪  //0002ס "מ ע"ה ובטיחות בעס הנדס.סי.ספק בי ההצעה הזולה ביותר של  גף ספורט ואירועים ממליץ לאשר ההתקשרות עםא
 . זה לעירייה ניסיון קודם וטוב עם ספק .מ "לא כולל מע

 . י גזברית העירייה "הזמנות חתומות  ומאושרות עפ "ע -מקור תקציב 

 (5' נספח מס)  

 

 חשמלאי בודק לאירועים לכל ימות השנה - 52//02/2' הצעה מס .2

, דורני אלעד, יוסי שמר: כדלקמן ספקים 0 -ל אגף ספורט ואירועים פנה , עבור חשמלאי בודק אירועים לקבלת הצעות מחיר לשם
.אריאל מלכה, עמי את יגאל  

 
 אלעד דורני, יוסי שמר:הספקים אשר נענו להצעה 

 : להלן טבלת  השוואות מחיר

ריטתיאור  הפ  

 

צפי 
בדיקות 

 לשנה

 הערות אלעד דורני יוסי שמר

לאירוע בודק חשמל 
":גדול"  

הבדיקה תכלול אישור לכלל  3500 1085 8
 : המתחם

 הגברה ותאורה –במה 
 דוכנים ומעלה 0 –דוכנים 

 גנרטורים ומעלה 0 –גנרטור גיבוי 
"קטן"בודק חשמל לאירוע  הבדיקה תכלול אישור לכלל  0003 1085 12 

 : המתחם
 הגברה ותאורה –במה 

 דוכנים 0עד  –דוכנים 
 1עד  –גנרטור גיבוי 

בדיקת חשמל ביום 
 העצמאות

 במה פארק עופר .1 0302 0983  0
 במה נאות בגין .0

בדיקת חשמל פסטיבל 
ימים  3 –רמלה עיר עולם 

חול המועד סוכות0 רצופים  

ימים רצופים  3עבור " חבילה"מחיר  0082 3801 1
של בדיקה פסטיבל רמלה עיר עולם 

(פ מפרט אירוע גדול"ע)  

:כ "סה   10050 520100  

 
 . מ"המחירים כוללים מע** 

  מ"כולל מע₪  ///310 ס "ע הספק יוסי שמר ההצעה הזולה ביותר של  ההתקשרות עםאגף ספורט ואירועים ממליץ לאשר 
  . לעירייה ניסיון קודם וטוב עם ספק זה(. אירועים בשנה  01 -כ) 

 . יודגש כי התשלום יהא  רק בעת מימוש בפועל כלומר במידה והאירוע מתקיים**  
 

 . י גזברית העירייה"פ הזמנות  חתומות ומאושרות ע"ע  -י תקציבמקור 

 

 (2' נספח מס) 
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 רכבי הגברה לכל ימות השנה - 02/2/552' הצעה מס .3

י שירותי הפצה .ב.א: כדלקמן  ספקים  0-ל  אגף ספורט ואירועים פנה , עבור רכבי הגברה לכל ימות השנה  לשם קבלת הצעות מחיר 

 . אלוש שלום שלמה, אביב יצליל, מגה הפקות, מ"ואירועים בע

 .  צלילי אביב0 מגה הפקות0 אלוש שלום שלמה: הספקים אשר נענו להצעה

  :להלן טבלת  השוואות מחיר

 מגה הפקות צלילי אביב אלוש שלום שלמה פירוט

 נגרר+ מוגבר רכב 
 :מפרט טכני

 ניתנים להטיה, רמקולים מוגברים 0 -
 ערוצים 8מיקסר  -
 מיקרופונים 0 -
 CD \מחשב לפלייבק  -

 1989 0900 

מוניטורים 2: אופציה   080 2 

 008 930  אישור מהנדס ליום האירוע

מ"כ כולל מע"סה  3,822 3,012 3,393 

 מ"המחירים כוללים מע** 

 פ זמינות"ע0  מגה הפקות0אביב  יצליל 0אלוש שלום שלמה: הספקים ההתקשרות עםאגף ספורט ואירועים ממליץ לאשר 

 . הספק לביצוע העבודה במועד הרצוי

  .לשנה מ"כולל מע₪  ///210  -סך ההתקשרות 

  . י גזברית העירייה "פ הזמנות חתומות ומאושרות ע"ע  - תקציב מקור 

 (3' נספח מס)  

 

 שירותי טכנאי גנרטורים לאירועים - 02/2/252' הצעה מס .0

נ גנרטורים .ד, טרקטור וציוד: ספקים  0 -ל אגף ספורט ואירועים פנה , עבור שירותי טכנאי גנרטורים קבלת הצעות מחיר לשם 
 .שירותי טכנאי גנרטורים לאירועים עבור כפיר גנרטורים, ב גנרטורים.א, מ"בע

 
 מ"נ גנרטורים בע.ד, טרקטורים וציוד: להצעההספקים אשר נענו 

 
  :להלן טבלת  השוואות מחיר

 מ"נ גנרטורים בע.ד טרקטורים וציוד  

 שירות 
 

 0אירועים  10צפי ל
 שעות לאירוע 

עלות לשעה לפני 
 מ"מע

כ לפני "סה
 מ"מע

עלות לשעה לפני 
 מ"מע

כ לפני "סה
 מ"מע

לשירותי טכנאי  לשעת עבודהמחיר 
גנרטור באירועים במהלך השנה עד 

 15:22השעה 

 10822 302 10222 002 שעות  08

לשירותי טכנאי  לשעת עבודהמחיר 
גנרטור באירועים במהלך השנה החל 

 15:22מהשעה 

 022 10822 302 שעות  08
 

19022 

 :כ "סה
 

 600 28800 750 36000 

 
 . מ"המחירים לא כוללים מע** 
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 ₪  //2000 ס "ע ספק טרקטורים וציוד ההצעה הזולה ביותר של  ההתקשרות עםאגף ספורט ואירועים ממליץ לאשר 

  . לעירייה ניסיון קודם וטוב עם ספק זה. מ"מע א כוללל

  . י גזברית העירייה"הזמנות חתומות ומאושרות עפ "ע  -י תקציב מקור

 (0' נספח מס)                                                                                                 

 

 שירותי גרר לאירועים -02/2/352' מסהצעה  .1

  דניאל דוד, גרר חיים ,גרר הזוהר : ספקים 3-פנה ל גף ספורט ואירועים א, שירותי גרירה לאירועים עבור  קבלת הצעות מחירלשם 

גרר חיים, גרר הזוהר: הספקים אשר נענו להצעה  

  :להלן טבלת  השוואות מחיר

 0אירועים  52-צפוי ל שירות
 שעות לאירוע

 גרר הזוהר
 מ"מע א כוללעלות לשעה ל

 גרר חיים
א כולל עלות לשעה ל

 מ"מע
לשירותי גרירה באירועים במהלך  לשעת עבודהמחיר 
 השנה 

שעות 08  002 022 

 מחיר לשעת עבודה : אופציה
 לגרר נוסףלשירותי גרירה באירועים במהלך השנה 

 (בהתראה של חצי שעה)במידה ויידרש 

שעות 0  002 022 

שעות 0 מחיר לשעת עבודה לגרר נוסף במידה ויידרש:אופציה   002 022 

עם גרר  ל "פ הדרישה הנ"שירותי גרירה ע: אופציה
  ציידי

שעות 0  1222 822 

:כ "סה   501/ 23// 

 .מ"המחירים לא כוללים מע** 

 . מ "לא כולל מע₪  ///510ס  "ע גרר הזוהרק עם ההצעה הזולה ביותר של הספ ההתקשרותאגף ספורט ואירועים ממליץ לאשר 

  . לעירייה ניסיון קודם וטוב עם ספק זה

 
 . גזברית העירייה " פ הזמנות חתומות ומאושרות ע"ע  -י תקציב מקור

 (1' נספח מס)                                                                                                 

 

 ך לבוגרי בתי הספר היסודיים ברמלה "רכישת ספרי תנ -02/2/052' הצעה מס .6

 0 -רכש פנתה ל' מח , וד הראשוןך לבוגרי בתי הספר היסודיים עם הקדשה בעמ"עבור רכישת ספרי תנ לשם קבלת הצעות מחיר

 .דני ספרים, הוצאת ספרים סטימצקי, הרב שלמה אלירם -אלירם הפצות,ן הוצאת קור:  כדלקמן ספקים

 

 : להלן טבלת השוואות מחיר

 
 

 

דני ספריםסטימצקיאלירםהוצאת קורן

מחיר סה"כמחיר יחידהמחיר סה"כמחיר יחידהמחיר סה"כמחיר יחידהמחיר סה"כמחיר יחידהכמותיח' חישובתאור הפריט

ספר תנ"ך במידות:  12ס"מ * 17.5 ס"מ  
עם הקדשה בעמוד הראשון. הדפסת 

ההקדשה על מדבקה פרוצס צבעוני מלא.
59719.511641.519.511641.527.3516327.9517.7777810613.33יחידה

הקדשה בעמוד הראשון. הדפסת ההקדשה 
על מדבקה פרוצס צבעוני מלא

כלולכלול2500.85212.501.7425יחידה

1185411641.516752.9510613.33סה"כ ללא מע"מ ₪



  ד "סב

 

      

 51-02/2/21  'מס רכש ובלאי  ועדתפרוטוקול                                                                                                                    
                                                                                                                                    ועדת התקשרויות- פטור ממכרז

  

5 

 

  . מ "לא כולל מע₪  5/0653.33ס "ע דני ספרים הוצאת  -לאשר הרכישה מהספק אשר הצעתו הזולה ביותר  רכש ממליצה ' מנהלת מח

 

 001//50532 -מקור תקציבי 

 (6' נספח מס)                                                                                                 

 

 

 שנה עבודה בעיריית רמלה  21רכישת שעוני יד לעובדים שמלאו להם  - 02/2/152' מסהצעה  .0

רכש ואגף משאבי ' מח, שנה בעיריית רמלה 00עבור רכישת שעוני יד כולל חריטה לעובדים אשר מלאו להם  לשם קבלת הצעות מחיר 
 . ייםרולט, שעוני עדי -קבוצת יבנה  :ספקים 0-ל אנוש 

 
 : להלן טבלת הצעות מחיר

 

    
קבוצת יבנה 

   רולטיים    שעוני עדי -

 כ "מחיר סה מחיר יחידה כ "מחיר סה יחידהמחיר  כמות אור הפריטית

 שעוני יד לגברים  בטווח מחירים של עד
 4200 350 4080 340 12 מ "כולל חריטה ומע₪  022 

 שעוני יד לנשים  בטווח מחירים של עד
 9100 350 8840 340 26 מ "כולל חריטה ומע₪  022 

 13300   12920     מ "כ ללא מע"סה

 2261   2196.4     מ"מע

      15116.4   15561 
 . מ"המחירים כוללים מע** 

  . מ"כולל מע₪  /510556.0ס "שעוני עדי  ע -קבוצת יבנה  -אשר הצעתו הזולה ביותר  רכש ממליצה על רכישה מהספק' מנהלת מח

 

 . 155//05655 //1///5655  -מקור תקציבי 

 (0' נספח מס) 

 

 נייחים וניידים מחודשים יםרכישת מחשב - 02/2/652' הצעה מס .0
 .מחודשים מטעמי חיסכון כספי בתקציב הרשות( ניידים ונייחים)הינה לבצע רכש מחשבים  בעירייה  מדיניות מחלקת המחשוב

 .י המחלקה"שנים ועומדים בסטנדרט גבוה שמאופיין ע -3-המחשבים מגיעים עם אחריות ל יובהר כי 
 

0 חיון מחשבים: מחלקת המחשוב פנתה לשני ספקים 0 מחודשיםוניידים  נייחים לשם קבלת הצעת מחיר עבור  רכישת מחשבים
 . אינטגריטי

 
  -מחשבים נייחים מחודשים 

 .מ"כולל מע /5031הינה  מחודש נייח  עלות מחשב0 זהה בעלותה ובמפרט המבוקש משני הספקים  הצעת המחיר שהתקבלה
 . לדרישה ולזמינות , תבצע בהתאם לצורךיהרכש 

 
  -מחשבים ניידים מחודשים

 ,חיון מחשבים  :הספקים -0-כל עת מתבצעת פנייה ללפיכך בהתאם לצורך ב .המפרט משתנה בהתאם למשתמש ולצורך שעולה אפיון
 . ות והזמינות במלאי מתקבלת החלטהבתאם לבדיקת ההתכנ אינטגריטי

 .ולפי דגמים מ"כולל מע₪  ///30מ ועד "כולל מע₪  /5021טווח המחירים של מחשב נייד מחודש נע בין 
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  הספקים לסירוגין ובהתאם למלאי הקיים ברשותם בכל רגע נתון ומועדי האספקה  שני מחלקת המחשוב מקפידה לבצע רכש מ** 
 .הרלוונטיים בכל מקרה לגופו    

 
לשנה לספק עבור מ "כולל מע  ///310ס "אינגריטי ע0 חיון מחשבים: מחלקת המחשוב מבקשת לאשר הרכישה משני הספקים 

 . מחשבים ניידים ונייחים מחודשים
 

  . י גזברית העירייה"פ הזמנות חתומות ומאושרות ע"ע -מקור תקציבי

 (1' נספח מס) 

 שלטי רחוב חידוש0 התקנה 0 רכישת  - 02/2/052' הצעה מס .1

פ המרכז הישראלי .ד, שי שלטים: ספקים 0-לרכש פנתה ' מח,  התקנה וחידוש שלטי רחוב,עבור רכישה לשם קבלת הצעות מחיר 

  . אביטל סופר , היוצר הסדנא לשילוט, שון שלטים, לשילוט

 .היוצר סדנא לשילוט,שון שלטים : הספקים אשר נענו לפנייתנו

 : להלן טבלת השוואות מחירים 

 

שון שלטיםהיוצרטבלת השוואות שילוט כללי

מחיר יחידהמחיר יחידהכמותיח' מידהתאור פריט

שלט - עמודים פרופיל RHS 100/100 מ"מ עובי 3.25 מ"מ עם מסגרת פנימית עשויה 

מפרופיל 40/40 מ"מ בעובי    2 מ"מ שלט במידות 120/240 ס"מ כל עבודות המתכת 

יבוצעו מחומר מגולבן וצבוע בתנור צבע לפי בחירת העירייה  השלט אלומיניום דו צדדי 

בעובי 2 מ"מ פרוצס צבעוני מלא מותאם ועמיד לתנאי חוץ כולל התקנה ואישור מהנדס 

146504000יחידותקונסטרוקציה להתקנה

11180900יחידותשלט רחוב לבנין אריחים בהדפסה קרמית צבעונית  במידות 50/20 ס"מ לא כולל התקנה

שלט רחוב לבנין אלומיניום בהדפסה מחזיר אור חיתוך מדבקה עמיד לתנאי חוץ כולל 

1118100יחידותשמש  במידות 50/20 ס"מ לא כולל התקנה

עמוד רחוב חד כנפי באורך 3.5 מ"מ  על פי תמונה מצורפת כולל צבע בתנור והתקנה צינור 

עגול קוטר 3 צול עובי 2 מ"מ כולל עיטור בראש העמוד + מסגרת צינור מעוגל בקוטר 3/4 

צול עובי 2 מ"מ צבוע בתנור הצבעים לפי בחירת העיריה במידות 90/50 עם אוזניים 

לתפיסת שלט דו צדדי כולל שלט אלומיניום מצופה מחזיר אור חיתוך מדבקה עמיד 

לתנאי חוץ ושמש במידות 80/40 כולל התקנה  . לאחר ההתקנה יש להקפיד על גובה 

11080יחידותהשלט מהרצפה של לפחות 220 ס"מ ..

שלט הכוונה לחניה אלומיניום בחיתוך צורני ) חץ( במידות: 6040 ס"מ  מצופה מחזיר אור 

מותקן על גבי עמוד 3 צול עובי 2 מ"מ באורך של 3 מטר כולל מערכת חיבור כולל התקנה  

1375300יחידות. לאחר ההתקנה יש להקפיד על גובה השלט מהרצפה של לפחות 220 ס"מ ..

1485400יחידותכנ"ל אך דו צדדי

שלט חד צדדי במידה 150/80 ס"מ מסגרת פרופיל מרובע צבועה בצבע לפי בחירת הלקוח 

מפרופיל 60/30 גובה הפרופיל כולל חפירה  באדמה הינו 3 מטרים השלט מכיל 5 סטריפים 

מאלומיניום עובי 3 מ"מ מכופף בשני הצדדים מידה 30/80 כל יחידה הדפסה צבעונית 

סטריפים + כותרת גרפיקה בהדפסה ישירה צבעונית  כולל התקנה   כותרת עליונה עתוכה 

ב CNCחומר אלומיניום עובי 6 מ"מ   דמויות של גבר אישה ילדים כלב ספסל כל השלט 

121502000יחידותצבוע בתנור צבע לפי בחירת העירייה

עמוד רחוב דו כנפי באורך 3.5 מ"מ  על פי תמונה מצורפת כולל צבע בתנור והתקנה צינור 

עגול קוטר 3 צול עובי 2 מ"מ כולל עיטור בראש העמוד + מסגרת צינור מעוגל בקוטר 3/4 

צול עובי 2 מ"מ צבוע בתנור הצבעים לפי בחירת העיריה במידות 90/50 עם אוזניים 

לתפיסת שלט דו צדדי כולל שלט אלומיניום מצופה מחזיר אור חיתוך מדבקה עמיד 

לתנאי חוץ ושמש במידות 80/40 כולל התקנה  . לאחר ההתקנה יש להקפיד על גובה 

11285יחידותהשלט מהרצפה של לפחות 220 ס"מ ..

113237700סה"כ ללא מע"מ ₪
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 . פ המחיר הזול ביותר לפריט"ע,  לשילוטהיוצר סדנא 0 שון שלטים:הרכישה משני הספקים לאשר רכש ממליצה ' מח

 . לשנהמ "כולל מע₪  ///0/0סכום הרכישה לא יעלה על 

  ( . במידה ויוזמן מעל שלט אחד )  בנוגע לעלויות מ עם הספקים "הועדה  לנהל מואישור מבוקש 

 /00//50000 -מקור תקציבי 

 (/5' נספח מס) 

 

 :ות הועדה לצהמ

 
 

 שירותי מהנדס בטיחות וקונסטרוקטור לרישוי אירועים - 02/2/515' הצעה מס .5

הועדה מאשרת , משנמצא כי ההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה ביותר 0אירועים' מנהל מחהסבר , לאחר עיון בבקשה ובנספחים

 ס"מ ע"בע ס הנדסה ובטיחות.סי.הספק בי עם ההתקשרות וממליצה בפני ראש העיר לאשר אירועים' מחהמלצת 

 .מ"לא כולל מע₪  //0002 

 

 חשמלאי בודק לאירועים לכל ימות השנה - 52//02/2' הצעה מס .2

הועדה מאשרת  0  משמצא כי ההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה ביותר 0אירועים' הסבר מנהל מח, לאחר עיון בבקשה ובנספחים

 לשנהמ  "כולל מע ₪  ///310ס "עהספק יוסי שמר עם  ההתקשרות וממליצה בפני ראש העיר לאשר אירועים' המלצת מח

 (. אירועים בשנה  01 -כ) 
 . יודגש כי התשלום יהא  רק בעת מימוש בפועל כלומר במידה והאירוע מתקיים**  
 

 רכבי הגברה לכל ימות השנה - 02/2/552' הצעה מס .3

 וממליצה בפני ראש העיר  אירועים' המלצת מחהועדה מאשרת 0 אירועים' הסבר מנהל מח, לאחר עיון בבקשה ובנספחים

 . לשנה מ"כולל מע₪  ///210ס "שנתית ע מגה הפקות0אביב  יצליל0 אלוש שלום שלמהעם  ההתקשרות לאשר

 . יודגש כי התשלום יהא  רק בעת מימוש בפועל כלומר במידה והאירוע מתקיים**  

 

 שירותי טכנאי גנרטורים לאירועים - 02/2/252' הצעה מס .0

הועדה מאשרת , משנמצא כי ההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה ביותר  0אירועים' מנהל מחהסבר , לאחר עיון בבקשה ובנספחים

 ס "ע  ספק טרקטורים וציודהעם  ההתקשרות וממליצה בפני ראש העיר לאשר אירועים' מחהמלצת 

 .מ"מע א כוללל₪  //2000

 . יודגש כי התשלום יהא  רק בעת מימוש בפועל כלומר במידה והאירוע מתקיים**  

 
 שירותי גרר לאירועים-02/2/352' מסהצעה  .1

הועדה מאשרת  ,משנמצא כי ההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה ביותר  0אירועים' מנהל מחהסבר , לאחר עיון בבקשה ובנספחים

 . לשנה מ"מע א כוללל₪  ///510 ס "ע  הזוהר גררספק ה עם ההתקשרות העיר לאשר וממליצה בפני ראש אירועים' מחהמלצת 

 . יודגש כי התשלום יהא  רק בעת מימוש בפועל כלומר במידה והאירוע מתקיים**  

 

 ך לבוגרי בתי הספר היסודיים ברמלה "רכישת ספרי תנ -  02/2/052' הצעה מס .6

הועדה מאשרת , משנמצא כי ההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה יותר , רכש' הסבר מנהלת מח ,לאחר עיון בבקשה ובנספחים

 .  מ "לא כולל מע₪  5/0653.33ס "הוצאת דני ספרים  עמהספק   רכש וממליצה בפני ראש העיר לאשר הרכישה ' המלצת מח
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 שנה עבודה בעיריית רמלה  21רכישת שעוני יד לעובדים שמלאו להם  - 02/2/152' הצעה מס .0

ועדה מאשרת משנמצא כי ההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה ביותר   , רכש' הסבר מנהלת מח ,לאחר עיון בבקשה ובנספחים

  .מ"כולל מע₪  /510556.0ס "שעוני עדי  ע -קבוצת יבנהמהספק  רכש וממליצה בפני ראש העיר לאשר הרכישה ' המלצת מח

 
 נייחים וניידים מחודשים רכישת מחשבים  - 02/2/652' הצעה מס .0

 רכש וממליצה בפני ראש העיר לאשר הרכישה ' הועדה מאשרת המלצת מח, מחשוב ' הסבר מנהל מח, לאחר עיון בבקשה ובנספחים
 . לשנה לספק עבור מחשבים ניידים ונייחים מחודשיםמ "כולל מע  ///310ס "אינגריטי ע0 חיון מחשבים: משני הספקים 

  הספקים לסירוגין ובהתאם למלאי הקיים ברשותם בכל רגע נתון ומועדי האספקה  שני מחלקת המחשוב מקפידה לבצע רכש מ** 
 .הרלוונטיים בכל מקרה לגופו      
 

 חידוש שלטי רחוב0 התקנה 0 רכישת  - 02/2/025' הצעה מס .1

 רכש וממליצה בפני ראש העיר לאשר הרכישה' הועדה מאשרת מח, רכש' הסבר מנהלת מח, בבקשה ובנספחיםלאחר עיון 

 .והזול ביותרבהתאם לפריט המתאים הזמין היוצר סדנא לשילוט 0 שון שלטים: מהספקים הבאים

 .מ"כולל מע₪  ///0/0סכום הרכישה לא יעלה על 

 ( . במידה ויוזמן מעל שלט אחד ) מ עם הספקים בנוגע לעלויות  "הועדה מאשרת  לנהל מו 

 
 

 רונן עזריה רוזה עללאל                                                                                       
 ל העירייה  "מנכ         גזברית  העירייה                                                                               

 
 
 

 :החלטות ראש העיר
 

 שירותי מהנדס בטיחות וקונסטרוקטור לרישוי אירועים -02/2/515' הצעה מס .5
 .מ"לא כולל מע₪  //0002  ס"מ ע"ס הנדסה ובטיחות בע.סי.הספק ביעם  ההתקשרות מאמץ החלטת הועדה ומאשר

 

 חשמלאי בודק לאירועים לכל ימות השנה - 52//02/2' הצעה מס .2

 (. אירועים בשנה  01 -כ) לשנהמ "כולל מע ₪  ///310ס "עהספק יוסי שמר עם  ההתקשרות מאמץ החלטת הועדה ומאשר 

 . יודגש כי התשלום יהא  רק בעת מימוש בפועל כלומר במידה והאירוע מתקיים**  
 

 רכבי הגברה לכל ימות השנה - 02/2/552' הצעה מס .3

 מ"כולל מע₪  ///210ס "שנתית ע מגה הפקות0אביב  יצליל0 אלוש שלום שלמהעם מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות 

 . לשנה

 . יודגש כי התשלום יהא  רק בעת מימוש בפועל כלומר במידה והאירוע מתקיים**  

 

 טכנאי גנרטורים לאירועיםשירותי  - 02/2/252' הצעה מס .0

 . מ"לא כולל מע₪  //2000ס "ע  ספק טרקטורים וציודהעם  ההתקשרות מאמץ החלטת הועדה ומאשר 

 . יודגש כי התשלום יהא  רק בעת מימוש בפועל כלומר במידה והאירוע מתקיים**  
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 שירותי גרר לאירועים-02/2/352' מסהצעה  .1

 . לשנה מ"מע א כוללל₪  ///510 ס "ע  הזוהר גררספק ה עם ההתקשרות מאמץ החלטת הועדה ומאשר 

 . יודגש כי התשלום יהא  רק בעת מימוש בפועל כלומר במידה והאירוע מתקיים**  

 ך לבוגרי בתי הספר היסודיים ברמלה "רכישת ספרי תנ -  02/2/052' הצעה מס .6

 .  מ "לא כולל מע₪  5/0653.33ס "הוצאת דני ספרים  עמהספק   הרכישה  מאמץ החלטת הועדה ומאשר 

 

 שנה עבודה בעיריית רמלה  21רכישת שעוני יד לעובדים שמלאו להם  - 02/2/152' הצעה מס .0

  .מ"כולל מע₪  /510556.0ס "שעוני עדי  ע -קבוצת יבנהמהספק  הרכישה  מאמץ החלטת הועדה ומאשר

 
 נייחים וניידים מחודשים רכישת מחשבים  - 02/2/652' הצעה מס .0

לשנה לספק עבור מ "כולל מע  ///310 ס "אינגריטי ע0 חיון מחשבים: משני הספקים מאמץ החלטת הועדה ומאשר הרכישה 
 . מחשבים ניידים ונייחים מחודשים

  הספקים לסירוגין ובהתאם למלאי הקיים ברשותם בכל רגע נתון ומועדי האספקה  שני מחלקת המחשוב מקפידה לבצע רכש מ** 
 .הרלוונטיים בכל מקרה לגופו    

 
 חידוש שלטי רחוב0 התקנה 0 רכישת  - 02/2/025' הצעה מס .1

והזול בהתאם לפריט המתאים הזמין היוצר סדנא לשילוט 0 שון שלטים: מהספקים הבאיםמאמץ החלטת הועדה ומאשר הרכישה 

 .ביותר

 .מ"כולל מע₪  ///0/0סכום הרכישה לא יעלה על 

 ( . במידה ויוזמן מעל שלט אחד )  בנוגע לעלויות מ עם הספקים "לנהל מו  מאשר 

 

 

 

 

 מיכאל וידל                                                                                                                 
 ראש העיר                                                                                                                 

 רמלה 
 


